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ORIENTAÇÕES ABORDADAS NA REUNIÃO DE PAIS  
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 1 

  

Prezadas famílias 

Seguem as recomendações das professoras do 2º ano de como os pais 

podem ajudar seu filho ou sua filha neste início do 2º ano. Esses itens foram 

abordados na reunião de pais realizada no último dia 31/01. Encaminhamos 

este documento em atenção às solicitações e para conhecimento de todos.  

Pai e mãe podem ajudar a criança: 

         Lendo e relendo para ela títulos literários diversos, incluindo, 
especialmente, contos, poemas e textos expositivos.  

 

         Enviando, logo que solicitado pelo professor, o livro a ser lido de 
forma compartilhada no trimestre.  

 

         Incentivando-a a ler os livros retirados da roda, lendo alguns desses 
títulos para ela ou mesmo dividindo a leitura. 

 

         Lembrando-a de trazer o livro retirado da roda de biblioteca no dia 
combinado.  

 

         Visitando livrarias com frequência, considerando que não existem 
livros destinados exclusivamente, ou mais adequados, a determinado 
momento do processo de alfabetização.  

 

         Informando-a a respeito da escrita correta das palavras ou de 
determinada letra, caso essa ajuda seja solicitada.  
 

         Valorizando os esforços da criança para produzir textos sem chamar 
demasiada atenção para as faltas ortográficas que ela ainda comete, 
visto que está se iniciando na apropriação das normas. 
 

         Propondo jogos de percurso com dados, jogos de baralho, bingo, 
dominó etc.  

 



         Sugerindo e mesmo acompanhando a contagem de objetos de uma 
coleção feita em casa. 

 

         Pedindo à criança que explique como encontrou determinados 
resultados, buscando compreender a maneira como ela faz cálculos; 
observando como apresenta e aplica seus conhecimentos; e 
valorizando esses procedimentos (ainda que pareçam distantes dos 
convencionais).  

 

         Estimulando-a a memorizar cálculos de dobros, como 2 + 2, 5 + 5, 10 
+ 10 e assim por diante, em jogos ou brincadeiras. 

 

Atenciosamente, 
  
Ana Clara Bin 
Coordenação pedagógica – 2º ao 5º ano do EF1  
  
 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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